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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/020/2637 Sady Svatopluka Čecha - lokalitní park
123/020/2814 Bezručovy sady - lokalitní park
123/020/2062 Vnitroblok Radhošťská - místní park
123/020/2063 Vnitroblok Flóra - místní park
123/020/2562 Mahlerovy sady - místní park
123/020/2550 Hřbitov na Žižkově - místní park
123/020/2695 Park na náměstí Míru - místní park na náměstí
123/020/2656 Park na náměstí Jiřího z Poděbrad - místní park na náměstí
123/020/2678 Park na Tylově náměstí - místní park na náměstí
123/020/2655 Park na Žižkově náměstí - místní park na náměstí
123/020/2716 Park na Škroupově náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.3%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.2%, městský park - 3.1%,
parkové sportoviště - 0.2%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/020/1015 stanice metra Náměstí Míru (D) - návrh
621/020/1036 vestibul stanice metra Náměstí Míru (D) - návrh
621/020/1037 vestibul stanice metra Náměstí Míru (D) - návrh
621/-/1 Trasa metra I.D3 - návrh
621/-/2 Trasa metra II.D - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/28 Vinohradská - Václavské náměstí - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/020/1001 Vodojem Korunní II - územní rezerva
720/-/10 přiváděcí vodovodní řad VDJ Korunní II připojení - územní rezerva
720/-/9 přiváděcí vodovodní řad VDJ Vinohrady - VDJ Flora - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-621/020/1015 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-621/020/1036 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-621/020/1037 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-621/-/2 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Náměstí Republiky

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/9 Propojení VDJ Vinohrady - VDJ Flora
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Žižkov se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nové Město, Vinohrady, Žižkov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2, Praha 3, Praha 8

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 2, Praha 3, Praha 8

000/ 
Lokalita se nachází v prudkém severním svahu, který se táhne podél
paty Vítkova. Struktura se historicky rozvíjela nejdříve okolo
Prokopova náměstí. Později byla doplněna v západní části
zástavbou okolo Kostnického a Sladkovského náměstí. Kompozice
byla dokončena v první polovině 20. stol.
Veřejná prostranství tvoří nepravidelná síť ulic ovlivněná prudkým
terénem. Územím prochází dvě hlavní třídy, ulice Seifertova a
Husitská/Koněvova. Silná kompoziční osa s průhledem na Pražský
hrad se nachází v ulici Seifertova.
Zástavbu lokality tvoří bytové domy, doplněné parterem se službami.
Nejvýznamnější dominantou lokality je kostel Sv. Prokopa na
Sladkovského náměstí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/021/2271 Park před stadionem na Žižkově - místní park
123/021/2900 Park Prokopova - místní park
123/021/2707 Park na náměstí Winstona Churchilla - místní park na náměstí
123/021/2671 Park na Kostnickém náměstí - místní park na náměstí
123/021/2703 Park na Havlíčkově náměstí - místní park na náměstí
123/021/2709 Park na Sladkovského náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 1.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.3%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/14 Kolektor 2. kategorie Žižkov II - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/14 Kolektor Žižkov II
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2/6/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Ohrada se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Žižkov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3

000/ 
Lokalita se nachází na rovině při úpatí vrchu Vítkov. Stavebně
navazuje na blokovou zástavbu Žižkova z konce 19. století, ve
východní části lokality došlo ke stabilizaci veřejných prostranství až
ve 30. letech 20. Století.
Síť veřejných prostranství je pravidelná, ortogonální. Velikost bloků
se zvětšuje od západní (nejstarší) části směrem k východu. Kostru
veřejných prostranství v lokalitě tvoří významné ulice Koněvova a
Jana Želivského.
Zástavbu lokality tvoří převážně bytové domy uspořádané do bloků
doplněné o areál yybavenosti.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 022 - Ohrada generováno 27-11-2015 | 12:47



Z02 O [ S ]
Ohrada - 022

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 022 - Ohrada generováno 27-11-2015 | 12:47



Z02 O [ S ]
Ohrada - 022

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 022 - Ohrada generováno 27-11-2015 | 12:47



Z02 O [ S ]
Ohrada - 022

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/022/2627 Vnitroblok Loudova - místní park
123/022/2431 Park u ulice Jeseniova - místní park
123/022/2272 Park Pražačka - místní park
123/022/2173 Park Na Ohradě - místní park
123/022/2706 Park na náměstí Barikád - místní park na náměstí
123/022/2704 Park na Komenského náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 2.3%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.5%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/101 Úprava ulice Jana Želivského - návrh
610/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka) - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/15 Olšanská (Jana Želivského) - Habrová (Nákladové nádraží Žižkov) - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/15 Kolektor 2. kategorie Žižkov III - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka)

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/15 Kolektory Žižkov III
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

3/4/10
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Karlín se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Nové Město, Žižkov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 3, Praha 8

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 3, Praha 8

000/ 
Lokalita se nachází na úpatí kopce Vítkova v blízkosti břehu Vltavy.
Podle regulačního plánu z roku 1817 byla vytvořena dnešní podoba
pravidelné blokové zástavby. Základem půdorysné koncepce nového
průmyslového předměstí se staly tři hlavní rovnoběžné ulice (dnešní
Pobřežní, Sokolovská a Křižíkova), jejichž směr byl předurčen trasou
Brandýské silnice. Velkým zásahem do území byl vznik Severojižní
magistrály, kvůli které bylo zbouráno Těšnovské nádraží.
Veřejná prostranství tvoří pravidelná ortogonální síť ulic s čtvrťovou
třídou - ulicí Sokolovská, která prochází přes parkově upravené
Karlínské náměstí s dominantou kostela sv. Cyrila a Metoděje a končí
v prostoru před metrem Florenc. Ke koncentraci aktivit dochází na
prostranství před stanicí metra Křižíkova. Významným náměstím je
Lyčkovo náměstí tvořící předprostor základní školy vystavěné ve
stylu historizující secese.
Zástavbu lokality tvoří bytové domy uspořádané do bloků. Ojediněle
jsou bloky zastavěny solitérní stavbou občanské vybavenosti nebo
průmyslovýma areálem. V západní části lokality je zástavba
různorodá, s významným místem při stanici metra Florenc a budovy
Muzea hl. města Prahy. Při východním okraji se nachází areál
Invalidovny.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/023/2345 Kaizlovy sady - lokalitní park
123/023/2331 Park před Invalidovnou - lokalitní park
123/023/2174 Park před Muzeem hl.m. Prahy - místní park
123/023/2705 Park na Lyčkově náměstí - místní park na náměstí
123/023/2702 Park na Karlínském náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 4.4%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/20 kabelový tunel Karlín - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Určeno k ochraně pro Q2002.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Veřejná vybavenost
800/023/2042 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/15 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny
910-630/-/16 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň/Praha-Vysočany
910-630/666/1016 Praha-Karlín

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/20 Kabelový tunel Karlín
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Dolní Libeň se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha 9

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8, Praha 9

000/ 
Lokalita se nachází v údolní nivě říčky Rokytka. Původní osada Libeň
vznikla na přelomu 13. a 14. stol. V polovině 19. stol. se Libeň začala
formovat z venkovské krajiny na průmyslové předměstí Prahy,
usedlosti byly přeměněny na továrny. Velký význam pro rozvoj
průmyslu měla železnice (Severní státní dráha a Rakouská
severozápadní dráha). S průmyslovou výstavbou souvisela výstavba
obytných domů. Lokalita byla v historii oddělena železnicí
procházející dnešní ulicí Na Žertvách.  Zástavba se začala formovat
na počátku 20. stol. Od 2. pol. 20. stol. docházelo k chátrání
zástavby a rozsáhlým demolicím, kdy Libeň ztratila svůj původní
ráz. Kvůli stavbě stanice metra Palmovka v 80. letech došlo k
asanaci staré Libně.
Veřejná prostranství tvoří uliční prostranství. Na sever od ulice Na
Žertvách se jedná o nepravidelnou síť ulic, novější zástavba na jihu
lokality má pravidelnou ortogonální strukturu ulic. Významnou osou
je ulice čtvrťová třída Zenklova, která prochází přes Elsnicovo
náměstí a navazuje na náměstí dr. Václava Holého. V historické
stopě vede dnešní ulice Sokolovská spojující Karlín, Libeň a
Vysočany.  Významným bodem, středem lokality je okolí zastávky
Palmovka s náměstím Bohumila Hrabala a přilehlým autobusovým
nádražím.
Zástavbu lokality tvoří bytové domy uspořádané do nepravidelných
bloků, výšková hladina není jednotná, zástavba v jižní části lokality
má větší měřítko. Ojediněle jsou bloky zastavěny solitérní stavbou
občanské vybavenosti nebo průmyslovým areálem. Významnou
dominantou území je Libeňský zámeček a sokolovna.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/024/2240 Thomayerovy sady - lokalitní park
123/024/2125 Park u Libeňského zámečku - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 9.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.9%, vodní plocha a vodní tok - 0.8%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/024/2156 17118m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 70%
bloky od 12000m2 : 70%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4113 LBC Thomayerovy sady - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5037 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/86 Severní obchvat Libně - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/86 Severní obchvat Libně
910-630/-/1 Kolejové křížení Balabenka
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VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/27
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Vysočany se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Vysočany

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha 9

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8, Praha 9

000/ 
Lokalita se nachází v údolí Rokytky. Vznikla podél původní radiály,
dnešní Sokolovské, vedoucí až na Náměstí Republiky. Jádrem byla
vesnice Vysočany při dnešním Náměstí OSN. V návaznosti na toto
jádro se začala v lokalitě rozvíjet bloková struktura především v 1.
Polovině 20. století. Zástavba se dále rozvíjel při Sokolovké směrem
do centra a po 2. Světové válce byla vystavěna severozápadní hrana
této ulice s volnější zástavbou. Původní vesnické jádro Vysočan bylo
překryto novější strukturou z 2. čtvrtiny 20. století.
Veřejná prostranství tvoří pravidelná uliční síť. Část podél
Sokolovské se vyznačuje pravidelným pravoúhlým rastrem ulic -
přibližně 150 m. Samotné Vysočany byly formovány jako
komponovaná radiální struktura, avšak zůstala nedokončená. V
hlavních třídách kopíruje původní hlavní cesty, dnešní ulice
Sokolovská a její křížení s Kolbenovou a Freyovou na náměstí
Organizace spojených národů, které je středem celé radiální
struktury.
Zástavbu tvoří převážně činžovní domy v blocích. Výjimkou je volná
zástavba na sever od Sokolovské. Zástavbu doplňují poměrně
rozsáhlé areály vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/025/2357 Rokytka v Podvinní - lokalitní park
123/025/2082 Park u Lidového domu - místní park
123/025/2099 Park u ulice U Vysočanského pivovaru - místní park
123/025/2278 Park na Balabence - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 3.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%, vodní plocha a vodní tok - 1%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/025/2136 22108m2

Využití: obytná

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:
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Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 70%
bloky od 12000m2 : 70%

Transformační plocha 412/025/2141 18853m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 70%
bloky od 12000m2 : 70%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/025/5145 12658m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4107 LBC Podvinný mlýn - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5037 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5038 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/7 Kolektor 2. kategorie Kolbenova 1 - návrh
770/-/8 Kolektor 2. kategorie Kolbenova 2 - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/1 Kolejové křížení Balabenka
910-630/-/12 Praha – Nymburk

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/7 Kolektory Kolbenova 1
930-770/-/8 Kolektory Kolbenova 2
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Horní Libeň se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ 
Lokalita se nachází na svahu Bulovky. Dnešní podoba struktury
Horní Libně začala vznikat počátkem 20. století, kdy došlo k rozvoji
původní zástavby umístěné podél historické osy, dnešní Zenklovy
ulice a k definování sítě veřejných prostranství.
Síť veřejných prostranství je jasně definována a stabilizována.
Kompozice nepravidelné blokové zástavby vychází ze svažitého
terénu.
Hlavní páteří lokality je Zenklova ulice.
Zástavba je tvořena objekty převážně středního měřítka
uspořádaných do bloků. Kolem ulice Zenklovy se nachází pozůstatky
starší zástavby malého měřítka.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/026/2244 Dětské hřiště na Korábě - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 1%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/026/2027 37188m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:
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bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 70%
bloky od 12000m2 : 70%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/672/1020 Praha-Libeň U Kříže
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Dolní Holešovice se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Holešovice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 7

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 7

000/ 
Lokalita leží v meandru Vltavy. Holešovice vznikly na místě původní
zemědělské osady. K velkému rozvoji lokality začalo docházet v
polovině 19. století, kdy byla vybudována severní železniční dráha,
což ovlivnilo vývoj Holešovic jako významné průmyslové čtvrti.
Struktura veřejných prostranství tvoří pravidelnou pravoúhlou síť.
Kostru veřejných prostranství představují na sebe kolmé ulice
Dělnická a Komunardů. Severně od ulice U Uranie se struktura
veřejných prostranství stává méně čitelnou.
Zástavba lokality je výrazně ovlivněna průmyslovou historií, mísí se
zde bytové domy s původně průmyslovými objekty. Novější solitéry a
jejich předprostory respektují pravidelné vymezení uliční sítě.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/749/2793 Nábřeží Holešovického meandru - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/027/2645 Park u Ortenova náměstí - místní park, interakční prvek ÚSES
123/027/2477 Vnitroblok Poupětova - místní park, interakční prvek ÚSES
123/027/2521 Hřiště U Průhonu - místní park, interakční prvek ÚSES
123/027/2619 Hřiště u Ortenova náměstí - místní park, interakční prvek ÚSES
123/027/2520 Hřiště Tovární - místní park, interakční prvek ÚSES
123/027/2618 Hřiště Sedmikráska - místní park, interakční prvek ÚSES
123/027/2680 Park Tusarova - místní park na náměstí, interakční prvek ÚSES
123/027/2670 Park na Ortenově náměstí - místní park na náměstí, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 1.3%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:
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V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/027/2024 170755m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 70%
bloky od 12000m2 : 70%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/15 Komunikační propojení Bubenské nábřeží - Jankovcova - návrh
610/-/61 Nová ulice Jankovcova - sever - návrh
610/-/71 Propojení Dělnické ulice mezi Argentinskou a novou ulicí Brazilskou - návrh
610/-/78 Přemostění Vltavy Komunardů - Thámova - návrh
610/-/89 Úprava Bubenského nábřeží - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/30 Vltavská - Holešovická tržnice - Komunardů - návrh
622/-/31 Vltavská - Plynární - návrh

Železniční doprava
630/-/19 Konvenční železniční trať Vlečka Holešovického přístavu - přestavba

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
712/-/1 Protipovodňové opatření 2002; Zajišťovaná individuálně - návrh

Odkanalizování
730/-/1 Kmenová stoka B, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

Kolektor
770/-/5 Kolektor 2. kategorie Holešovice - Bubny - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002, Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Veřejná vybavenost
800/027/2022 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost, bezpečnost

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/15 Komunikační propojení Bubenské nábřeží - Jankovcova
910-610/-/61 Nová ulice Jankovcova - sever
910-610/-/71 Propojení Dělnické ulice mezi Argentinskou a novou ulicí Brazilskou
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910-610/-/78 Přemostění Vltavy Komunardů - Thámova
910-622/-/30 Tramvajová trať Vltavská - Holešovická tržnice - Komunardů
910-622/-/30 Tramvajová trať Vltavská - Holešovická tržnice - Komunardů
910-622/-/31 Tramvajová trať Vltavská - Plynární

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/1 Přeložka kmenové stoky B
930-770/-/5 Kolektor Holešovice - Bubny
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STRUKTURA MĚSTA : bloková struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

2.12/2.12
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/6/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Horní Holešovice se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Holešovice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 7

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 7

000/ 
Lokalita se nachází při úpatí Letné. Původním osídlením lokality byla
osada při brodu na Vltavě. Dnešní osnova vznikla koncem 19. st. a
vychází z původních cest (dnešní Veletržní, Bubenská a Dukelských
hrdinů) a ze severu je uzavřená železniční tratí. V první čtvrtině 20.
století došlo k přestavbám na blokovou strukturu rezidenčního
charakteru, do poloviny 20. století byla lokalita zastavěná. V
návaznosti na výstavbu severojižní magistrály na konci 70. let
vznikla na předpolí Hlávkova mostu mimoúrovňová křižovatka na
místě původních domů a bubenského statku.
Veřejná prostranství tvoří pravidelná uliční síť se dvěma náměstími –
Strossmayerovým a Řezáčovým. Hlavními ulicemi jsou metropolitní
třídy ulice Veletržní a Bubenská a čtvrťové třídy Dukelských hrdinů a
Milady Horákové.
Zástavbu tvoří převážně činžovní domy v blocích, s lokálními
korekcemi uliční fronty s rozšířením uličního prostoru z 1. polovině.
20. Století.. Solitérními domy v jihovýchodní části jinak pravidelné
blokové struktury jev jižní části  kostel sv. Antonína na
Strossmayerově náměstí, objekt Ministerstva financí na nábřeží a
bývalá Ústřední budova elektrických podniků, v severní části pak
Veletržní palác a objekty při křížení ulice Veletržní a Dukelských
hrdinů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/028/2374 Park u kostela sv. Klimenta - místní park, interakční prvek ÚSES
123/028/2551 Hřbitov v Holešovicích  - místní park, interakční prvek ÚSES
123/028/2672 Park u kostela sv. Antonína - místní park na náměstí, interakční prvek ÚSES
123/028/2654 Park na Řezáčově náměstí - místní park na náměstí, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 2.2%, městský park - 0.2%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.5%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/72 Propojení ulice Železničářů a Nové Strojnické včetně podjezdu pod tratí - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/31 Vltavská - Plynární - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/4 Kolektor 2. kategorie Hlávkův most - návrh
770/-/5 Kolektor 2. kategorie Holešovice - Bubny - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/72 Propojení ulice Železničářů a Nové Strojnické včetně podjezdu pod tratí
910-622/-/31 Tramvajová trať Vltavská - Plynární
910-630/063/1030 Praha-Výstaviště
910-630/-/8 Praha – Kladno

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/1 Přeložka kmenové stoky B
930-770/-/4 Kolektor Hlávkův most
930-770/-/5 Kolektor Holešovice - Bubny

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 028 - Horní Holešovice generováno 27-11-2015 | 12:49



Z
01

Z
02

Z
03

Z
04

Z
05

Z
06

Z
07

Z
08

Z
09

Z
10

Z
11

Z
12

Z
13

N
14

N
15

N
16

N
17

N
18

N
19

N
20

Letná - 029

Z
02

STRUKTURA MĚSTA : bloková struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.65/1.65
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Letná se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bubeneč, Holešovice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha 7

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6, Praha 7

000/ 
Lokalita se nachází na hraně Letenského vrchu. Má plánovanou
kompozici z počátku 20. století, která byla do první čtvrtiny 20.
století téměř zcela naplněna. Středem kompozice je Letenské
náměstí, kde dochází ke křížení hlavních městských tříd. Bloková
struktura je nepravidelná. V 30. letech došlo k dokomponování a
uzavření kompozice na hranici s Letenskou plání solitéry.
Síť veřejných prostranství je stabilní a jasně definována.  Výjimku z
pro blokovou strukturu typického vymezení ulice fasádami domů
tvoří pouze ulice Čechova, Šmeralova a Ovenecká, kde je uliční čára
definována plotem předzahrádek a není shodná se stavební čarou.
Lokalitou prochází významné městské třídy - ulice Veletržní
(metropolitní třída, součástí severního diametru), ulice Milady
Horákové ( v části metropolitní a v části čtvrťová třída), která je
páteří lokality.
Zástavba lokality  je  tvořena objekty středního měřítka
uspořádanými do nepravidelných bloků. Na severozápadě uzavírají
Letenskou pláň solitérní objekty většího měřítka a u ulice Milady
Horákové deskový objekt Molochov a fotbalový stadion.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/029/2815 Park za Spartou - místní park
123/029/2181 Dětské hřiště za Spartou - místní park
123/029/2700 Park u ulice Strojnická - místní park na náměstí, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: parkové sportoviště - 0.2%, městský park - 0.1%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/8 Praha – Kladno
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STRUKTURA MĚSTA : bloková struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.34/1.35
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Dejvice se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bubeneč, Dejvice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ 
Lokalita se nachází na převážně rovinatém terénu, který se mírně
svažuje směrem k řece, do Podbaby . Vznikla jako komponované
město podle plánu A. Engela vypracovaného roku 1920 a byla dále
doplňována při dodržení zákaldního rozvržení stavebních bloků.
Lokalita má ustálenou a jasně definovanou síť veřejných
prostranství. Jedná se o dynamickou paprskovitou kompozici s
centrálním prostorem Vítězného náměstí ve tvaru podkovy.
Vítězným náměstím prochází hlavní kompoziční osa – dnes ulice
Technická a Dejvická a do čtyř světových stran z něj vybíhají
významné městské třídy Jugoslávských partyzánů, Československé
Armády, Svatovítská a Evropská, které rozdělují lokalitu do čtyř
kvadrantů. Významným kompozičním prvkem je Engelův zelený pás.
Kompoziční osa - ulice Dejvická je i nejvýznamnější ulicí s živým
parterem.
V lokalitě převažuje kompaktní bloková zástavba tvořená objekty
středního měřítka. Velikost bloků je různorodá – gradující od
jihovýchodu směrem na severozápad. V západní části lokality se
objevují solitéry veřejných budov většího měřítka. V severozápadním
kvadrantu se nachází univerzitní kampus se solitérními stavbami.
Dominantou je stavba hotelu International.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/030/2249 Park I. Gándhíové - lokalitní park
123/030/2828 Park Nikoly Tesly - lokalitní park
123/030/2168 Park I. Gándhíové - návrh - lokalitní park
123/030/2196 Park v ulici Lotyšská - místní park
123/030/2309 Hřiště u ulice Václavkova - místní park
123/030/2738 Park v ulici Rooseveltova - místní park na náměstí
123/030/2669 Park na Puškinově náměstí - místní park na náměstí
123/030/2663 Park na náměstí Interbrigády - místní park na náměstí
123/030/2668 Park na Flemingově náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 2.4%, parkové sportoviště - 0.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.5%

200/ MĚSTO

Další požadavky:

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Odůvodnění:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Další požadavky:

Odůvodnění:

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL
Základní požadavky:
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Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/030/2137 81519m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 70%
bloky od 12000m2 : 70%

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Krajina a parky
Transformační plocha 411/030/5143 5292m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Odůvodnění:

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/11 Komunikační propojení  Evropská - Svatovítská - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/030/1028 vestibul stanice metra Hradčanská - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/14 Nádraží Podbaba - Suchdol - návrh

Odůvodnění:

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odůvodnění:

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Veřejná vybavenost
800/030/8004 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 10% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:
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900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/11 Komunikační propojení Evropská - Svatovítská
910-621/030/1028 Druhý vestibul stanice metra Hradčanská
910-622/-/14 Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol
910-630/031/1006 Praha-Dejvice/Hradčanská
910-630/-/8 Praha – Kladno
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Hradčanská se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bubeneč, Dejvice, Holešovice, Hradčany, Střešovice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 6, Praha 7

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 6, Praha 7

000/ 
Lokalita se nachází na mírně svažitém terénu, který stoupá směrem k
Pražskému hradu. Dnešní podoba lokality začala vznikat koncem 19.
století po zbourání Mariánských hradeb. Hlavními osami původní
kompozice lokality byly dvě městské třídy - dnešní ulice Milady
Horákové a na ní kolmá ulice K Brusce propojující Pražský hrad a
Dejvice. Severní část lokality prošla výraznou změnou během 70. let
při budování metra, kdy byla zbourána zástavba na sever od ulice
Milady Horákové a zaslepena ulice k Brusce. Po zbourání hradeb
byla na konci 19. století vystavěná budova kadetní školy, která je
dnes sídlem Ministerstva obrany.
Veřejná prostranství tvoří různorodá uliční síť, podél metropolitní
třídy ulice Milady Horákové poměrně pravidelná, pravoúhlá. V
lokalitě se nachází park Charlotty G. Masarykové, který sleduje obrys
městských hradeb a jehož centrálním prvkem je pozůstatek hradeb -
Písecká brána.
Zástavba lokality je různorodá. Podél ulice Milady Horákové je
tvořena domy uspořádaných do kompaktních pravidelných bloků,
poblíž Špejcharu je původní vilová zástavba. Prostor kolem Písecké
brány a ve vyústění Chotkovy silnice obsahuje zástavbu vilových
domů, kde stavební čára není totožná s čárou uliční. Západní část
lokality vyplňuje uzavřený areál solitérů Ministerstva obrany.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/031/2088 Park u ulice Chotkova - místní park
123/031/2162 Park Charlotty G.Masarykové - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 3.9%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/031/2163 111305m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:
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Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/031/1006 železniční stanice/zastávka Praha-Dejvice/Hradčanská - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Veřejná vybavenost
800/031/8010 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 5% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/031/1006 Praha-Dejvice/Hradčanská
910-630/-/8 Praha – Kladno
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000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Pohořelec se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Hradčany, Střešovice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 6

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 6

000/ 
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu, západně od Hradčan.
Začala se formovat na přelomu 19. a 20. století rozšířením bývalých
kasáren na Pohořelci za hradbami Prahy. V první polovině 20. století
se v lokalitě stabilizovala síť veřejných prostranství a vymezené
bloky byly zastavěny činžovními domy. Výrazným zásahem do
lokality byla výstavba hotelu Pyramida v 80. letech 20. století a
výstavba mimoúrovňové křižovatky Malovanka v roce 2008.
Veřejné prostranství tvoří nepravidelná uliční síť, která reaguje na
terén. Významnými ulicemi lokality jsou ulice Keplerova a
Bělohorská - Dlabačova, která je rozšířena v náměstí Pohořelec.
Zástavbu lokality tvoří domy uspořádané do bloků.  Na severu území
se bloková struktura postupně rozpadá, snižují se výšky domů a
charakter lokality se začíná přibližovat zástavbě zahradního města.
Zástavba podél náměstí Pohořelec je drobnějšího měřítka a podobá
se charakteru rostlého města. Rozlehlým areálem jsou budovy
Armády ČR. Dominantou v území je solitérní objekt hotelu Pyramida.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/032/2139 Park u ulice Parléřova - místní park
123/032/2073 Park Královka - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 9.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.7%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/032/1035 Záchytná nádrž Parléřova - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/032/1035 ZN Parléřova
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000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Břevnov se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ 
Lokalita se nachází v prudkém severním svahu podél ulice
Bělohorská, okolo které se struktura historicky rozvíjela nejdříve
jižním směrem. Nachází se v místě původní osady Tejnka.
Kompozice jižní části lokality byla dokončena v první polovině 20.
stol. Uliční fronta v severní části byla vystavěna v 50. letech. Tehdy
založená uliční síť s blokovou zástavbou se dochovala dodnes.
Veřejná prostranství tvoří nepravidelnou síť ulic ovlivněnou prudkým
terénem. Typické je zpravidla ortogonální navázání bočních ulic na
ulici Bělohorskou. Po výstavbě Patočkovy ulice se dopravní význam
Bělohorské oslabil a stala se z ní hlavní třída lokality, jejíž parter
soustřeďuje většinu občanské vybavenosti a služeb. V blízkosti klubu
Kaštan je park místního charakteru. Lokalita navazuje ve své
západní části na park Královka a na Park Smiřického.
Zástavbu jižní části lokality tvoří bytové domy uspořádané do bloků.
Zástavbu severní části lokality tvoří vyšší domy s nesouvislou uliční
frontou.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/033/2589 Park u Kaštanu - místní park
123/033/2074 Park Smiřického - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 8.3%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.5%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/033/5052 23475m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/1 Břevnovská radiála - územní rezerva

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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STRUKTURA MĚSTA : bloková struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

2.31/2.31
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Újezd se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malá Strana, Smíchov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 5

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 5

000/ 
Lokalita leží na levém břehu Vltavy na úpatí Petřína. Nachází se v
místě původní osady Újezd. Procházely zde hradby a stála zde
Újezdská brána, která přímo navazovala na Hladovou zeď. Po
zbourání hradeb se město začalo rozšiřovat a vznikla bloková
struktura tvořená klasicistními činžovními domy z 19. století.
Lokalita představuje rozhraní mezi Smíchovem a Malou Stranou.
Uliční síť je pravidelná pravoúhlá, navazuje na rostlou strukturu
Malé Strany, kde dochází k výškovým rozdílům terénu, který v
několika místech vyrovnávají zdi z kyklopského zdiva se schody.
Újezd je i název čtvrťové třídy, která propojuje Malou Stranu se
Smíchovem. Důležitou osou ve stopě původní stezky je ulice Vítězná,
ústící z Mostu Legií do Petřínské stráně.  Rozšíření ulice ve vyústění
mostu bylo v historických mapách označováno jako Harrachovo
náměstí.
Zástavbu lokalitu tvoří převážně klasicistní činžovní domy z 19.
století. Jedná se o pravidelnou blokovou zástavbu tvořenou
protáhlými obdélníkovými bloky s uzavřenými vnitrobloky.
Významným objektem je Gymnázium Christiana Dopplera, bývalé
Německé reálné gymnázium, které tvoří výraznou část jednoho z
bloků. Anomálií je zalomený dům s předprostorem u ulice Újezd proti
ulici Plaská, kde stavební čára ustupuje. Vznikl na konci 30. let na
místě staršího domu náležejícího k Újezdským kasárnám a přímo
navazuje na Hladovou zeď.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/11 Kolektor 2. kategorie Smíchov II - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/11 Kolektor Smíchov II
930-770/-/9 Kolektor Malá Strana
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Smíchov se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malá Strana, Smíchov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ 
Lokalita se nachází na rovinatém terénu levého břehu Vltavy při
úpatí kopce Petřína. Původní osídlení je doloženo od 13. století. Od
16. století dochází k výstavbě šlechtických a měšťanských sídel, které
byly zničeny během třicetileté války. Od 18. století začínají v místě
vznikat továrny, průmyslový ráz si Smíchov zachoval až do počátku
80. let 20. stol. Ke stabilizaci struktury došlo před 1.čtvtině 20.
století  blokovou zástavbou kolem dnešní ulice Zborovská. Větší
demolice proběhla kvůli výstavbě metra a Strahovského tunelu, od
konce 20. století dochází k postupnému rušení továren a
průmyslových objektů. Došlo rovněž k dostavbě domu U Anděla a
potvrzení významu tohoto křížení.
Uliční síť tvoří pravidelný pravoúhlý rastr, ve kterém jsou jednotlivé
bloky zastavěny nebo volné jako náměstí příp. park. Struktura ulic
vychází z původní zástavby z první poloviny 19. st. Ve stopě původní
stezky spojující Zbraslav s Pražským hradem je dnešní ulice
Štefánikova - Nádražní, která si zachovává nepravidelnou stopu.
Jedná se o čtvrťovou třídu, která spolu s ulicí Zborovská - Svornosti
tvoří kostru veřejných prostranství v severojižním směru, na kterých
jsou jednotlivá náměstí s parkovou úpravou a kde se soustředí
obchodní parter, v příčném směru je to čtvrťová třída Lidická jako
pokračování Plzeňské k Vltavě. Významným místem je křížení U
Anděla, významný dopravní, obchodní a společenské bod.
Zástavbu tvoří převážně činžovní domy v jednotném stylu. Některé
bloky jsou zcela zastavěny solitérní stavbou, především podél ulice
Plzeňská, kde se jedná o novou zástavbu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/035/2633 Zahrada a park Sacré Coeur - lokalitní park, interakční prvek ÚSES
123/035/2767 Zahrada vily Portheimka - místní park, interakční prvek ÚSES
123/035/2052 Park u kostela sv. Václava - místní park na náměstí, interakční prvek ÚSES
123/035/2764 Park na náměstí 14.října  - místní park na náměstí, interakční prvek ÚSES
123/035/2676 Park na Arbesově náměstí - místní park na náměstí, interakční prvek ÚSES
123/035/2675 Diezenhofferovy sady - místní park na náměstí, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 3.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.3%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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512/-/4096 LBC Petřín - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/1 Kolektor 2. kategorie Centrum - Smíchov - návrh
770/-/11 Kolektor 2. kategorie Smíchov II - návrh
770/-/12 Kolektor 2. kategorie Smíchov III - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/21 kabelový tunel Smíchov sever - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002, Aktivní zóna.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Veřejná vybavenost
800/035/2011 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/21 Kabelový tunel Smíchov sever
930-770/-/1 Kolektor Centrum - Smíchov
930-770/-/11 Kolektor Smíchov II
930-770/-/12 Kolektor Smíchov III
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STRUKTURA MĚSTA : bloková struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.13/1.13
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Košíře se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Košíře, Smíchov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ 
Lokalita se nachází v údolí Motolského potoka, mezi Strahovským
kopcem a Černým vrchem. Začala se rozvíjet začátkem 19. století
podél historické radiály vedoucí z Prahy do Plzně. Koncem 19. století
se zde začíná formovat nepravidelná bloková zástavba.
Veřejná prostranství tvoří nepravidelná uliční síť, jejíž kompozice je
ovlivněna terénem. Páteří lokality je ulice Plzeňská.
Zástavbu lokality tvoří budovy uspořádané do bloků, na úpatí svahů
tvoří zástavba pouze hranu k ulici.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/036/2330 Park Vrchlického - místní park
123/036/2561 Malostranský hřbitov - místní park
123/036/2234 Kavalírka - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 3.9%, městský park - 1.7%, parkový les na nelesních pozemcích - 0.1%, parkový les na
lesních pozemcích - 3.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.3%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/036/5024 21120m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh
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STABILITA : stabilizovaná

2/4/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Na Skalce se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Smíchov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ 
Lokalita se nachází ve svahu nad Smíchovským nádražím a
autobusovým nádražím Na Knížecí. Jedná se o zástavbu v údolí mezí
Mrázovkou a Santoškou, která vznikala převážně na konci 19. a
začátku 20. Století v místě bývalých cihelen.
Uliční síť je nepravidelná, její kompozice je ovlivněna polohou
lokality v údolí. Hlavní ulice lokality je ulice U Nikolajky, která vede
ve stopě historický cesty a tvoří páteř uliční sítě.
Zástavbu tvoří převážně činžovní domy uspořádané do bloků.
Součástí lokality je stadion Nikolajka.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/037/2409 Park Na Skalce - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 9.6%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.3%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1013 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.77/0.77
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Laurova se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Radlice, Smíchov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ 
Lokalita se nachází v údolí podél ulice Radlická.  Na počátku 20.
století se začala formovat dnešní podoba uliční sítě, která vznikla na
základech původních osad (Laurowa, Brentowa, Minarzka).
Veřejná prostranství tvoří nepravidelná síť ulic bez náměstí
ovlivněná terénem. Hlavní osou je ulice Radlická.
Zástavbu lokality tvoří bytové domy uspořádané do bloků. Výška
ustupuje směrem od Radlické ulice k úpatí kopce, kde se objevují
rodinné vily. Ojediněle jsou bloky zastavěny solitérní stavbou
občanské vybavenosti nebo průmyslovým areálem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/038/2225 Park u ulice Pechlátova - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 2.3%, parkový les na lesních pozemcích - 0.2%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1011 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Výtoň se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nové Město, Nusle, Vyšehrad

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 2

000/ 
Lokalita leží při ústí Botiče do Vltavy a částečně v podhradí
Vyšehradu, prostorově je lokalita rozdělená železnicí. Tvoří
západovýchodní osu spojující prostor řeky s Albertovskou kotlinou.
Nachází se v místech původní osady Podskalí, ze které se dochovala
pouze budova celnice. Dnešní zástavba pochází z přelomu 19. a 20.
století.
Veřejná prostranství tvoří nepravidelná uliční síť, která je výrazně
ovlivněna stopou historických tras, lokalitou prochází historická
cesta spojující Vyšehrad s Hradčany. Hlavní prostorovým prvkem je
souběh významných směrů, které spojují řeku s Albertovskou
kotlinou.
Významným lineárním prvkem v lokalitě je železnice na estakádě.
Zástavbu tvoří nesourodá bloková zástavba obytných domů, některé
bloky jsou vyplněny solitérní zástavbou veřejných budov a
průmyslových objektů. Významnou stavbou je Vyšehradské nádraží.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/039/2679 Park na Výtoni - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Železniční doprava
630/039/1031 železniční stanice/zastávka Praha-Výtoň - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/039/1024 Záchytná nádrž Výtoň - návrh
730/039/1025 Záchytná nádrž Na Slupi - návrh
730/-/7 sběrač Folimanka, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/039/1031 Praha-Výtoň
910-630/-/14 Praha hl. n. – Praha-Smíchov

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/039/1024 ZN Výtoň
910-730/039/1025 ZN Na Slupi

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/7 sběrač Folimanka
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Albertov se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nové Město, Nusle, Vinohrady, Vyšehrad

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 2

000/ 
Lokalita se nachází ve svahu v místě bývalých klášterních vinicí.
Jádrem lokality je bývalý klášter servitů Na Slupi, založený v roce
1360 a barokní klášter s nemocnicí sv. Alžběty. Výstavba univerzitní
čtvrtí Albertov navržená v letech 1901 - 1904 je jedním z
nejdůležitějších zásahů nové doby 20. století do struktury Nového
Města. Vznikla tak nová pravidelná uliční osnova s kompozičním
křížením ulice Albertov a ulice Studničkova. Sídlí zde vysokoškolské
ústavy a koleje Univerzity Karlova a ČVUT.
Veřejná prostranství jsou tvořená pravidelnou uliční síť, která
vznikala současně s výstavbou solitérních staveb z počátku 20.
století, hlavní osu tvoří ulice Albertov.
Zástavbu lokality tvoří budovy fakult a ústavů, které vyplňují celý
blok. Na rozdíl od typické blokové zástavby převládají solitéry a
oplocené areály. Velmi charakteristické je úzce specifické využití pro
jako univerzitní kampus pro studium, výzkum a léčbu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/7 sběrač Folimanka, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Veřejná vybavenost
800/040/2051 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost
800/040/2053 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/14 Praha hl. n. – Praha-Smíchov

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/7 sběrač Folimanka
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000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Podolí se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nusle, Podolí, Vyšehrad

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2, Praha 4

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 2, Praha 4

000/ 
Lokalita se nachází v údolí řeky Vltava, na úpatí Vyšehradské skály a
Kavčích hor. Podolí vzniklo v 13. století jako vinařská osada
vyšehradské kapituly. Svůj zemědělský charakter si lokalita
zachovala až do 19. století, kdy bylo Podolí tvořeno několika domy
mezi ulicí Podolská a řekou Vltava a podél ulice Sinkulova, její jádro
se rozvíjelo na křížení těchto ulic. Největšími změnami prošla
lokalita po vzniku Velké Prahy v roce 1922, kdy zástavbu samostatně
stojících domů nahradila městská zástavba a stabilizovala se uliční
síť. V 30. letech 20. století vznikla podél Vltavy nová významná ulice
Podolské nábřeží, která nahradila původní páteř lokality, ulici
Podolskou. Ve 20. letech 20. století byla postavena Podolská
vodárna, jako solitérní stavba velkého měřítka na místě původní tzv.
Vinohradské vodárny.
Veřejná prostranství jsou tvořená nepravidelnou uliční sítí.  Hlavními
ulicemi lokality jsou ulice Podolská, Podolské nábřeží a Sinkulova,
které vedou ve stopě historických cest a představují páteř uliční sítě.
Zástavbu tvoří převážně domy uspořádané do blokové zástavby,
jejichž výška směrem na východ klesá.  V místě jádra původní osady
na severu území tvoří zástavbu vily s předzahrádkami. Významnými
areály v lokalitě jsou areály Podolské vodárny, Ústav pro péči o
matku a dítě a sportovní areál Sokol Podolí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/041/2566 Park u Podolské vodárny - místní park
123/041/2729 Park u kostela sv. Michala - místní park
123/041/2190 Zahrada Ústavu péče o matku a dítě - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 5.8%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 8.3%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 1.9%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/35 Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most) - návrh

Veřejná doprava / Lanovky
625/-/1 Podolí - Kavčí Hory - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002, Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/35 Tramvajová trať Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most)
910-622/-/35 Tramvajová trať Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most)
910-625/-/1 Lanovka Podolí - Kavčí hory
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/25
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Pankrác se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nusle, Podolí, Vyšehrad

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2, Praha 4

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 2, Praha 4

000/ 
Lokalita se nachází na Pankrácké pláni. Původní vesnice ležela podél
dnešní ulice Na Pankráci, která byla historickou cestou vedoucí z
Vyšehradu směrem do Horní Krče a dál do Benešova a stala se osou
rozvoje lokality s kostelem sv. Pankráce na severní části.
Zástavbu tvoří nepravidelné, převážně kompaktní bloky středního
měřítka ze střední intenzitou  prostavěnosti. Veřejná prostranství
tvoří souvisle a intenzivně užívaný komponovaný celek. Osou
kompozice jsou hlavní městské třídy -  ulice 5. května a Na Pankráci,
vedoucí přes jednotlivá náměstí a prostranství, kde dochází ke
koncentraci obchodní aktivity v parteru. Měřítko uličních
prostranství je střední,
 v ulici na Klikovce tvoří výjimku z typického blokového vymezení
uličních prostranství  předzahrádky.
Zástavbu lokality tvoří převážně bytové domy uspořádané do bloků
doplněné o areály vybavenosti. Zástavba je středního měřítka,
dominantou jsou solitéry na hraně Nuselského údolí, při Nuselském
mostu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/042/2536 Park u kostela sv. Pankráce - místní park
123/042/2123 Park u Jedličkova ústavu - místní park
123/042/2227 Park Na Topolce - místní park
123/042/2659 Park na náměstí Hrdinů - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 2.4%

200/ MĚSTO

Další požadavky:
Kostel sv. Pankráce - výšková dominanta

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Odůvodnění:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:
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(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/042/2107 107591m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační plocha 412/042/2304 20675m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 70%
bloky od 12000m2 : 70%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/100 Úprava Pankráckého náměstí - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D3 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/9 Na Veselí - Pankrác - Budějovická - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-622/-/9 Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác - Budějovická
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STABILITA : stabilizovaná

2/5/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Nusle se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Nusle, Vinohrady, Vršovice, Vyšehrad

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 2, Praha 4

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 2, Praha 4

000/ 
Lokalita se nachází v údolí Botiče, a to v jeho nejnižší části lemující
severní úpatí Pankráckých svahů. Původní vesnice se nacházela na
křížení dnešních ulic Nuselská, Táborská, Bělehradská a Čiklova. V
místě dnešního náměstí Bratří Synků se nacházel Nuselský zámek.
Během 1.čtvrtiny 20.st. došlo k vytvoření dnešní struktury v
návaznosti na původní systém ulic. V druhé polovině 20. století došlo
k asanaci původního vesnického jádra a dostavbám solitéry.
Veřejná prostranství tvoří uliční prostranství, parky a náměstí. Uliční
síť je při ulice Nuselská nepravidelná, vytváří charakteristický  rastr
nepravoúhlých nepravidelných bloků, v severní části, pod Nuselským
mostem jsou typické dlouhé bloky orientované v západovýchodním
s m ě r u .  H l a v n í m i  t ř í d a m i  j s o u  u l i c e  J a r o m í r o v a  a
Bělehradská/Nuselská vedoucí přes jednotlivá náměstí a
prostranství, kde dochází ke koncentraci obchodní aktivity v parteru.
Jedná se o typickou blokovou zástavbu, kromě obytných domů
zahrnující  objekty vybavenosti  a  fragmenty původních
průmyslových objektů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/043/2302 Park u ulice Na Bučance - lokalitní park
123/043/2351 Park Čiklova  - lokalitní park
123/043/2366 Park u ulice Vladimírova - místní park
123/043/2118 Lumírovy sady - místní park
123/043/2113 Park Fidlovačka - místní park
123/043/2685 Jiráskovy sady v Nuslích - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 5.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.4%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 043 - Nusle generováno 27-11-2015 | 12:51



Z02 O [ S ]
Nusle - 043

Transformační plocha 412/043/2135 33519m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 70%
bloky od 12000m2 : 70%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/043/5081 2955m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

Transformační plocha 411/043/5216, 411/043/5217, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 13568m2, pro které platí:
Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5137 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/18 Komunikační propojení Čiklova - Otakarova - návrh
610/-/33 Komunikační propojení Otakarova - Nad Vinným potokem
 - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/043/1014 stanice metra Náměstí bratří Synků - návrh
621/043/1034 vestibul stanice metra Náměstí Bratří Synků - návrh
621/043/1035 vestibul stanice metra Náměstí Bratří Synků - návrh
621/-/1 Trasa metra I.D3 - návrh

Železniční doprava
630/043/1036 železniční stanice/zastávka Praha-Náměstí Bratří Synků - územní rezerva

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/7 sběrač Folimanka, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/18 Komunikační propojení Čiklova - Otakarova
910-610/-/33 Komunikační propojení Otakarova - Nad Vinným potokem
910-621/043/1014 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-621/043/1034 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-621/043/1035 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-630/-/14 Praha hl. n. – Praha-Smíchov

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 043 - Nusle generováno 27-11-2015 | 12:51



Z02 O [ S ]
Nusle - 043

910-630/-/5 Praha – Benešov

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/7 sběrač Folimanka
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Z
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STRUKTURA MĚSTA : bloková struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.34/1.37
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/18
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Vršovice se strukturou blokovou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Nusle, Vinohrady, Vršovice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 2, Praha 4

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 2, Praha 4

000/  CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v jižním svahu a protéká ji potok Botič. Vršovice
se formovaly jako samostatná osada kolem kostela sv. Mikuláše. V
roce 1894 získaly zastavovací plán, podle kterého byla založena
dnešní podoba uliční sítě, jejíž bloky jsou dnes téměř naplněny.
Jedná se o nepravidelnou síť ulic, ovlivněnou terénem a stopou
historických cest. Na křížení vznikají drobná veřejná prostranství
trojúhelníkového tvaru. Významnou třídou jsou ulice Moskevská
(čtvrťová třída), která prochází přes dvě náměstí - Vršovické a
náměstí Svatopluka Čecha a má historický význam, a ulice Kodaňská
a Vršovická (čtvrťová třída)
Zástavbu lokality tvoří převážně bytové domy uspořádané do bloků.
Ojediněle jsou bloky zastavěny solitérní stavbou občanské
vybavenosti nebo průmyslovým areálem. Dominantou je kostel sv.
Václava na náměstí Svatopluka Čecha a Rangherka v Heroldových
sadech.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/044/2533 Park před školou ve Vršovicích - místní park
123/044/2415 Heroldovy sady - místní park
123/044/2701 Park na náměstí Svatopluka Čecha - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 1.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.4%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet blokovou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:

1/ Strukturu tvoří zpravidla pravidelné, většinou kompaktní bloky středního měřítka, prostupné pasážemi, vnitrobloky mohou být zastavěné (využívané
pro občanskou vybavenost nebo pro stavby, činnosti a zařízení slučitelné s bydlením v daném bloku) i nezastavěné budovami (využívané k nestavebním
účelům, např. rekreaci). Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená.
3/ Uliční čára je zpravidla definována fasádami domů, zdmi nebo jinými způsoby oplocení.
4/ Stavební čára je zpravidla totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství převažuje střední o proměnlivé šířce ulic.
6/ Zástavba je středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/044/2183 85591m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 70%
bloky od 12000m2 : 70%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5136 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5137 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/12 Komunikační propojení Bartoškova - U Seřadiště - Moskevská
 - návrh
610/-/33 Komunikační propojení Otakarova - Nad Vinným potokem
 - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D3 - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/044/1026 Záchytná nádrž Přípotoční - návrh
730/-/7 sběrač Folimanka, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/12 Komunikační propojení Bartoškova - U Seřadiště - Moskevská
910-610/-/33 Komunikační propojení Otakarova - Nad Vinným potokem
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-630/-/5 Praha – Benešov

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/044/1026 ZN Přípotoční

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/7 sběrač Folimanka
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